
DODATNE INFORMACIJE ZA MEDIJE  

O posvetu  

Posvet o problematiki zlorab otrok na spletu se odvija sedmo leto zapored. Posvet organiziramo Spletno oko, Center za 

varnejši internet Slovenije v sodelovanju z Upravo kriminalistične policije Generalne policijske uprave RS in Združenjem za 

informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije. 

Glavni namen posveta je, da na enem mestu združimo znanje in izkušnje vseh, ki se pri svojem delu srečujejo s 

problematiko zlorab otrok na internetu in s tem omogočimo čim bolj učinkovito obravnavo tovrstnih zlorab in inkriminiranih 

internetnih vsebin. Ta namen organizatorji posveta zasledujemo z izobraževanjem ključnih akterjev, ki se srečujejo s to 

problematiko, ter z ustvarjanjem možnosti za vzpostavitev sodelovanja različnih organizacij. Pri tem imamo v mislih 

predvsem sodelovanje vladnega in nevladnega sektorja ter internetne industrije. Posebnost tega posveta je tudi, da vsako 

leto povabimo kot govorce strokovnjake iz tujine, s čimer omogočimo našim slušateljem, da se seznanijo s tujo prakso na 

tem področju.  

O Centru za varnejši internet Slovenija 

Projekt Center za varnejši internet ponuja tri glavne storitve: točko osveščanja o varni rabi interneta (Safe.si, www.safe.si), 

prijavno točko, ki omogoča prijavo sovražnega govora in posnetkov spolnih zlorab otrok na spletu (Spletno oko, 

www.spletno-oko.si), in telefon za otroke in mladostnike, ki se znajdejo v težavah na internetu (Tom Telefon, 116111). 

Deluje pod koordinatorstvom Univerze v Ljubljani, Fakultete za družbene vede ter v partnerstvu z Zvezo Prijateljev Mladine 

Slovenije, Zavodom Arnes in Zavodom MISSS – Mladinskim informativnim svetovalnim središčem Slovenije. Projekt 

financirata Evropska unija (v okviru instrumenta za povezovanje Evrope) ter Ministrstvo za javno upravo.  

O prijavni točki Spletno oko 

Spletno oko sprejema prijave posnetkov spolnih zlorab otrok in domnevnega sovražnega govora od marca 2007. Glavna 

vloga prijavne točke je omogočanje anonimne prijave domnevno nezakonitih vsebin ter zmanjšanje obsega nezakonitih 

vsebin na internetu. Pri tem Spletno oko aktivno sodeluje s policijo in INHOPE mrežo prijavnih točk po vsem svetu 

(www.inhope.org). V primerih posnetkov, ki prikazujejo spolno zlorabo otrok, prijavne točke znotraj INHOPE omrežja 

sodelujejo pri njihovi čim hitrejši odstranitvi.  

 

POSTOPEK OBRAVNAVE PRIJAVE POSNETKOV SPOLNIH ZLORAB OTROK 

Pregledovalec prijavne točke Spletno oko vsako prijavo posnetkov s spolnimi zlorabami otrok pregleda in v primeru 

ocenjene nezakonitosti določi lokacijo strežnika s sporno vsebino. Domnevno nezakonito prijavo nato posreduje policiji, ki 

začne postopek preiskave. Nadaljnja obravnava prijave je odvisna od tega, ali je bila vsebina locirana na slovenskem ali 

tujem strežniku. 

 

 

E-zlorabe otrok: včeraj, danes, jutri 

http://www.safe.si
http://www.spletno-oko.si
http://www.inhope.org


Prijavna forma  

Nova prijavna forma, ki smo jo demonstrirali na novinarski konferenci, je dostopna na naši spletni strani www.spletno-oko.si . 

Osnovne štiri izbire v prijavni formi so "Neprimerni posnetki otrok spolne narave", "Drugo spolno izkoriščanje otrok na internetu", 

"Sovražni govor ali drug  ogrožajoč, žaljiv govor" ter "Druge vrste zlorab ali spornih vsebin". S klikom na eno izmed njih lahko 

uporabnik dostopa do različnih informacij, ki mu pomagajo ob težavah na spletu, ali odda prijavo. Upamo, da bo novost uporabna 

tako za enostavno oddajo prijav, kot tudi za hitro pridobivanje informacij. Aplikacija je prilagojena tudi za uporabo na mobi lnih 

napravah. 

 

 

http://www.spletno-oko.si


 



Posnetki s spolnimi zlorabami otrok na slovenskih strežnikih  

Če je bila prijava locirana na slovenskem strežniku in je policija potrdila znake kaznivega dejanja v prijavljeni vsebini, se  

začneta postopek preiskave in postopek odstranitve sporne vsebine iz strežnika. V večini primerov je ponudnik gostovanja o 

sporni vsebini na njegovem strežniku obveščen s strani policije, ki obveščanje opravi v sklopu svoje preiskave, včasih pa 

obveščanje ponudnika opravi Spletno oko. V vsakem primeru skušamo ponudnika o sporni vsebini obvestiti v čim krajšem 

času, s tem zagotoviti čim hitrejšo odstranitev kaznive vsebine s spleta in onemogočiti ponavljajočo viktimizacijo žrtve.  

Posnetki s spolnimi zlorabami otrok na tujih strežnikih 

Če se sporna vsebina nahaja na tujem strežniku, policija prijavo posreduje Interpolu, Spletno oko pa prijavni točki – članici 

organizacije INHOPE v državi, kjer gostuje strežnik z domnevno nezakonito vsebino. Naloga prijavne točke v tujini, ki v 

obdelavo prejme našo prijavo, je nato o vsebini obvestiti lokalne organe pregona in ponudnika gostovanja, kjer gostuje 

sporna vsebina. Tako kot mi tudi prijavne točke v drugih državah zasledujejo cilj, da sporna vsebina v čim krajšem času ne 

bi bila več dostopna. 

… v praksi 

Na Spletno oko prejmemo prijavo posnetkov s spolnimi zlorabami otrok. Po pregledu ocenimo, da gre za sporno vsebino in 

ugotovimo, da se posnetek nahaja na strežniku v Združenih državah Amerike. Prijavo pošljemo policiji, hkrati pa jo 

posredujemo tudi prijavni točki NCMEC v Združenih državah Amerike. NCMEC prijavo prejme, pregleda in ugotovi, ali gre za 

domnevno kaznivo vsebino tudi po njihovi zakonodaji. Če slednje potrdi, o primeru obvesti ameriške organe pregona, ki 

začnejo s postopkom, ter obvesti ponudnika gostovanja, ki sporno vsebino v najkrajšem možnem času odstrani s spleta 

oziroma prepreči dostop do nje.  



»Opazi in odstrani« 

Glavni namen učinkovite obravnave prijav posnetkov spolnih zlorab otrok je pregon storilcev, zaščita žrtev in čimprejšnja 

odstranitev spornega gradiva iz spleta. Prvi dve nalogi sta v domeni policije, tretja – tj. čimprejšnja odstranitev spornega 

gradiva iz spleta – pa je naloga prijavnih točk. Tako imenovani »Notice and Take down« postopek, ki ga od držav članic v 

svojih zakonodajnih dokumentih in strategijah zahteva tudi Evropska unija, bi lahko v slovenščino prevedli kot »Opazi in 

odstrani«. Gre za postopek, ki zavezuje ponudnike internetnih storitev (predvsem tiste, ki gostijo vsebino), da vsako 

vsebino na svojem strežniku, za katero menijo, da je protipravna, nemudoma odstranijo iz spleta.  

Ko na Spletno oko prejmemo takšno prijavo, moramo čim prej odkriti lokacijo strežnika ter o prijavi obvestiti policijo. Če je  

vsebina locirana v Sloveniji, se s policijo dogovorimo o nadaljnjem postopku – torej o tem, kdo bo o sporni vsebini obvestil 

ponudnika gostovanja in ga pozval k odstranitvi. Naš cilj mora biti vedno čimprejšnja odstranitev posnetkov spolnih zlorab 

otrok iz slovenskih strežnikov. Če je sporna vsebina locirana v tujini, o tej prijavi prek vnaprej določenega in dogovorjenega 

postopka, ki ga določa mednarodna organizacija INHOPE, obvestimo prijavno točko v državi, kjer je vsebina locirana. Od 

tega trenutka dalje je skrb za odstranitev sporne vsebine iz strežnika v tujini v domeni prijavne točke v tej državi. Ravnati  

mora enako, kot bi ravnali mi, ko prejmemo prijavo vsebine na slovenskem strežniku – prizadevati si mora za čimprejšnji 

umik iz strežnika ter s tem preprečitev ponovne viktimizacije žrtve in nadaljnjega širjenja nezakonite vsebine po spletu. 

 

Kontakti: 

Lija Mihelič, Spletno oko, Fakulteta za družbene vede, lija@spletno-oko.si, 041 207 211  

Drago Menegalija, Predstavnik Policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete, drago.menegalija@policija.si, 041 

733 479 

 

Wi-Fi: fdvconf / unifdv2008 

Twitter: Spremljajte hashtag #ezlorabeotrok 

Dogodek omogočajo:  

mailto:lija@spletno-oko.si
mailto:drago.menegalija@policija.si

